






Results הינה סוכנות שיווק ופרסום דיגיטלי.

.אנו מספקים פתרונות פרסום בכל פלטפורמות המדיה ובמערכות הפרסום המובילות

באסטרטגיית פרסום אנו מקדמים עסקים במנועי החיפוש וברשתות החברתיות תוך שימוש 

.במיוחד בשבילךמותאמת אישית 

.בני אדם-הכלכותבים שיווק ולפני , מפיקים מדיה, אנחנו מקימים תשתיות

.אוהבים ללמוד ולהתפתח מיום ליום,לחשוב מחוץ לקופסהאוהבים , אנחנו אוהבים אתגרים

אוהבים להכיר את הלקוחות שלנו ולנצח איתם תוך שימוש בכלים המתקדמים והחדשים בעולם  

.בתחום השיווק והפרסום הדיגיטלי

מעקב  , אנו מקפידים על מחקר עדכני. טכנולוגיה ומדיה, תוכן, קריאייטיבהצוות שלנו כולל מקצועני

היעדים והפעילות השיווקית  , והתאמת האסטרטגיהבדיגיטלשוטף וצמוד אחר תחום הקידום והשיווק 

.באופן אישילכל לקוח 

פרופיל לקוחותיך  , את מאפייני העסק שלך, אנחנו אפילו לא נתחיל לעבוד לפני שנכיר אותך!הגזמת

צמוד ועקבי הכולל פגישות פרונטליות  , יחס אישיהכלתקבל לפני  Resultsב. ובידולך מהמתחרים

!נצליח בגדול–אותך " נחוש"כי אנחנו מבינים שרק אם –בתדירות גבוהה 

,  עם תעוזה. מעניין כל הזמןוממלאים אותו בתוכןוהדיגיטלאנחנו חיים ונושמים את עולם הפרסום 

היצמדות לטרנדים וחידושים טכנולוגים והתאמה תוך כדי תנועה למאפיינים המשתנים בעולם  

.בונים סיפורי הצלחות בכל יום מחדשאנו , השיווק הדיגיטלי

,אחתיש לנו מטרה, בסופו של דבר

!תוצאותלייצר לך



לא מדברים בסיסמאות

מדברים בתוצאות
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מיליון 800כ . משתמשיםמליארד2הרשת החברתית הגדולה ביותר בעולם מונה כ 

3-האתר הפייסבוק היא , אם אלו לא מספיקים. בתדירות יום יומיתמהם פעילים 

המשתמשים יוצרים קשרים ביניהם ונחשפים  . ברשת האינטרנט ר הנצפה ביות

הוא , יתרונה הבולט של פייסבוק בתחום הפרסום. בכל יוםפרסומות למליוני

.  שלה עם המשתמשההיכרות העמוקה 

!הכל–עלינו וגם על השכן שלך , פייסבוק יודעת עליך

.לשירות שלך/להגיע לקהל הרלוונטי ביותר למוצר, המפרסמים, מה שמאפשר לנו



ס'בואו נדבר תכל

ניהול דף פייסבוק עסקי 

.לשבועפוסטים3-4

.עיצוב גרפי לתוכן הדף

.עריכת וידיאו שיווקי לתוכן שוטף

.כתיבה שיווקית

.מענה לתגובות והודעות

.ניתוב פניות רלוונטיות ללקוח

הקמת דף פייסבוק עסקי

. עיצוב גרפי לתמונת פרופיל

.עיצוב גרפי לתמונת קאבר

.Our Story כתיבת אודות ו

.הגדרת מבנה דף מניע לפעולה

.בחירת שם מנצח

הקמה וניהול קמפיינים 

.אסטרטגיית פרסום מותאמת אישית

.חשיפה לקהלים חדשים

.פילוח קהלים ממוקד ללקוחות פוטנציאליים

.Socialמחקר המתחרים ב

.ניתוח תוצאות אנליטי

.קריאייטיב מנצח



כבר מזמן לא פונה רק לקהלים צעירים  –הגדולה בעולם הויזואליתהרשת החברתית 

שזיהתה את הפוטנציאל הענק שבה להציץ  , י פייסבוק"אינטסגרם נרכשה ע. ורעננים

משתמשים מליון3.5-הרשת מונה כ. לחייהם של אחרים גם דרך תמונות וסרטונים

! תמונותמליון60-ובכל יום עולות בה מעל ל( 2018נכון ל)ישראליים 

עסקים בישראל עדיין לא נכנסו תחומים שלמים של , המנופחיםלמרות המספרים 

.לאינסטגרם

.הצמאים לתוכן מעניין ואיכותיבעיקר מתוך היכרות לקויה עם המשתמשים וזאת 

ממליצים בחום לא להישאר  אנו –באינסטגרםלא נמצא עדייןאז אם העסק שלכם 

. מאחור



ס'בואו נדבר תכל

עסקי אינסטגרםניהול דף 

.לשבועפוסטים3-4

.עיצוב גרפי לתוכן הדף

.עריכת וידיאו שיווקי לתוכן שוטף

.ליום S 'סטורי3-4

.מענה לתגובות והודעות

.ניתוב פניות רלוונטיות ללקוח

עסקיאינסטגרםהקמת דף 

. עיצוב גרפי לתמונת פרופיל

.העסקיהפייסבוקקישור לדף 

.כתיבת ביוגרפיה לפרופיל

הגדרת לחצנים וקישורים מניעים  
.לפעולה

.בחירת שם משתמש מנצח

הקמה וניהול קמפיינים 

.אסטרטגיית פרסום מותאמת אישית

.חשיפה לקהלים חדשים

.פילוח קהלים ממוקד ללקוחות פוטנציאליים

.Socialמחקר המתחרים ב

.ניתוח תוצאות אנליטי

.קריאייטיב מנצח



מאות מליוני המבקרים בגוגל שולחים בכל יום . רשת החיפוש הגדולה ביותר בעולםגוגל היא 

.(3,000,000,000)? קלטתם את המספר. מיליארד בקשות למציאת תוכן3-כ

.באמצעות מכירה פומבית–את כל המתחרים שלכם " לעקוף"הפרסום בגוגל מאפשר לכם 

מוצרי החברה שלכם על מנת להבין אילו מילים מחפשים  /אנחנו נבצע מחקר אודות שירותי

נתחרה על מילות המפתח  , בהתאם לתוצאות המחקר.  הלקוחות הפוטנציאליים שלכם

מה שיגרום למחפשים להיכנס  –להופיע במיקומי חיפוש גבוהים הרלוונטיות על מנת 

.לאתרכם

.תשלמו רק עבור כניסות לאתר–אין לכם מה לדאוג , דרך אגב



ס'בואו נדבר תכל

Youtube פרסום ב

.הפקת פרסומת וידיאו

.פרסום בתחומי עניין מובילים

.גיאוגרפייםלאיזוריםמיקוד 

.ניתוח תוצאות יומי

רשת המדיה

.שיווק מחדש למבקרי האתר

.פרסום באלפי אתרים חיצוניים

.עיצוב באנרים מותאמים אישית

.גיאוגרפיםלאיזוריםמיקוד 

רשת החיפוש

.מוצר/מחקר מילות מפתח תואמות שירות

.כתיבת מודעות מניעות לפעולה

.גיאוגרפייםלאיזוריםפילוח 

אופטימיזציה לדף הנחיתה בהתאם 
.לתוצאות

.ניתוח תוצאות אנליטי

.קריאייטיב מנצח



המוצר הראשון אותו  אתר אינטרנט הוא כרטיס הביקור של העסק שלכם ולרוב יהיה 

להשאיר  , מחקרים מראים שהזמן הממוצע שגולש יבחר האם לקנות. יפגשו לקוחותיכם

בפרק זמן קצר של . שניות5-הוא פחות מ-פרטים או סתם להמשיך לשוטט באתר כלשהו 

לעניין אותו ולתת לו מספיק מידע כדי  , את הגולש" לתפוס"עלינו מספר שניות בלבד 

.  לקנות/שהוא ירצה להישאר

הוא יכול להיות  , ולהעניק לכם ייצוג מתאים ברשת, האתר שלכם יכול להיות אתר תדמיתי

שיכיל מידע מלא אודות עולם המושגים של העסק או להיות חנות לכל , אתר אינפורמטיבי

. ולאפשר לגולשים לרכוש שירותים ומוצרים אונליין, דבר

עכשיו כשיהיה לכם ? נכון, שעות ביממה24יכולים למכור כמה היה זה נחמד אם הייתם 

.לשעוןמסביב -וירטואלי הוא זה שיתפקד עבורכם כנציג , אתר משלכם



ס'בואו נדבר תכל

הקמת דף לגיוס לקוחות

.כתיבת תוכן הדף

.עיצוב גרפי עבור רקע ואלמנטים

.אחזקת הדף ללא עלות

.CRMאינטגרציה למערכות 

הקמת אתר תדמיתי

.כתיבת תוכן לכל דפי האתר

.בחירת שפה עיצובית

.אפיון מלא לצרכי האתר

.התאמה למובייל

הקמת חנות אונליין

.מטרות ויעדים/אפיון צרכי החנות

.כתיבת תוכן מניע לפעולה

.התאמה למובייל

.חיבור למערכת סליקה

.יום הדרכה למפעילי האתר

.חודש אחזקה מתנה

.יום הדרכה למפעילי האתר

.חודשי אחזקה מתנה3



בשילוב עם המסרים השיווקיים הנכונים גורמת לרושם מתמשך אצל , שפת מותג גבוהה

. לבלוט מעל המתחריםמיתוג עסקי מאפשר למוצר ולשירות שלך . המתעניינים

הוא ישר נוטה –כשלקוח נתקל במיתוג איכותי יותר . מותג הוא ערובה לרמה של איכות

.  השירות טוב יותר/לחשוב כי המוצר

.מטרותיו והחזון שלו, היכולת שלנו לייצר מותג נובעת ממחקר עיקש את הלקוח

אנחנו נתרגם את המסר שאתם רוצים להעביר ללקוחות לסיפור שאפשר וכיף לקרוא 

וכל לקוח מדבר בשפה כל חברה . ואל'וויז, תוכן, יש מאחוריו רעיון, וכמו בסיפור. אותו

אותה שפה ייחודית ללקוחותיכם תבוא לידי ביטוי . עלינו ללמוד ולזהות אותה. משלו

.בכתיבה שיווקית ועוד, בוידיאו, בלוגו החברה, בפרסומות

.מותג-ישלימו האחד את השני ובשילוב הורמונלי יצרו ביחד , כמו בפאזל, כל אלו



ס'בואו נדבר תכל

עיצוב גרפי

.לוגו חברה

.שילוט ומוצרי פרינט, S'רולאפ

.ניירת משרדית

.חתימות למייל

הפקת וידיאו

.כתוביות

.פתיח גרפי

.עריכת וידיאו קיים

.קורסים דיגיטליים

קופירייטינג/כתיבת תוכן

.אודות החברה

.דף נחיתה/תוכן אתר אינטרנט

.לסושיאלפוסטיםכתיבת 

.שיווקיםמסרים 

.S'ניוזלטר

.צילום סרטוני תדמית

.טסטמוניאלצילום ועריכת 

.מיתוג מוצרים

.סושיאל| לפוסטיםגרפיקות 

.תסריט מכירה



. לכל הפעילות השיווקית והפרסומית של העסקהבסיסאסטרטגיה שיווקית היא 

הפעולות שעלינו לבצע בכדי לקדם את המטרה  רצף אסטרטגיה שיווקית נוצרת בצורת 

.העסקית

מזהה  , קוראת את השוק-שיווקית טובה אסטרגיה? שיווקיתאסטרגיהלמה אנחנו צריכים 

מבדלת את יתרונות המוצרים . קהלים פוטנציאלים ואת מערך השיקולים המנהל אותם

. ביחס למוצרים מתחרים, שלכם

הערךאשר מוצע לו והמוצר , הצרכן: אסטרטגיה שיווקית מתמקדת בשלושה אלמנטים

. שיגרום לו לרכוש את המוצר

?עדיין לא נפגשנו
פגישת אסטרטגיה שיווקית  –ללא תלות בשירות , אנו מציעים לכלל לקוחותינו

A vision without a strategy
remains an illusion



? אז מתי תוצאות
.תבין, ניפגש
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